CURS 2014-15
E3 (45 hores)
Si cliqueu l’enllaç del número de la sessió podreu consultar l’entrada per llegir la reflexió que
vaig escriure’n.

SESSIONS

Objectiu o continguts

1

Coneixent-nos, deduint les pistes del projecte i els reptes
del curs i avaluació inicial.

2

Presentant què és un banc comú de coneixements,
apuntant ofertes i demandes, mirant d’escriure uns
estatuts per als dos rols del banc comú de coneixement.

3
4

Classe més aviat tradicional, també reflexionant sobre la
por de parlar en català.

5
6
7

Parelles per treballar frases fetes. Creant una història amb
paraules trobades a l’atzar al diccionari. Acordant
calendari i ordre de les sessions.

8
9
10

11

Avaluació del taller de cúmbia (tècnica de carnet de cites
de Laia Casas) i taller de la Transi.
La patacada de la Madonna serveix com a metàfora de
l’estat del docent i del curs. Repàs gramatical i de
subjuntiu

12

taller de submarinisme i letura d’un article sobre
tallerisme d’Antonio Lafuente

13

Valorant el taller de l’Alberto i reflexionant sobre el seu
cavni d’actitud des que va descobrir el secret del mètode i
per la passió del taller.

14

taller d’anglès de la Johanna

15

Comencem a conèixer els poetes de la selecció i llegir-ne
un poema. Després, taller de la Vivi i resum del capítol

16

Repàs sobre vocabulari del taller del dia anterior i taller
de mate

17

Preparant el Dia Mundial de la Poesia:
● com és el seu jardí llunyà
● quina imatge el representa

18
19

Taller de l’Aliou i gravació del poema per al Dia Mundial de
la Poesia
Valorant el curs destacant-ne els aspectes positius i els de
negatius

20
21

Relat de la sortida a Barcelona i el canvi que provoca en
les alumnes fora de l’aula.
Triant les sessions més memorables i el grup m’imposa un
parell de reptes. resumir el curs en 21 paraules i descriure
el seu progrés.

